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“Ondanks het feit dat wij ons hele leven al in Houten wonen, was het 
grauwe pand ons niet eerder opgevallen”, vertelt Luc de Wit, eigenaar van 
ontwikkelingsbureau Vidès Transformatie & Ontwikkeling. “Dit neemt niet 
weg dat het pand in de basis veel potentie heeft. Met name de centrale 
ligging aan het station van Houten is een groot voordeel, evenals het 
ruime aanbod aan parkeergelegenheid.” 

UNIEK CONCEPT
Het unieke concept heeft Luc samen met zijn broer Wout de Wit bedacht. 
Wout is architect en heeft zijn eigen architectenbureau in Houten. “Na 
een tip van een bedrijfsmakelaar hebben wij samen onderzocht of en 
op welke wijze het gedeeltelijk leegstaande pand getransformeerd kon 
worden”, vertelt Wout. “We vonden het niet alleen belangrijk om te kijken 
waar de locatie zich het best voor leende, maar wilden ook iets innovatiefs 
neerzetten.”

JOINN!
Een grondig brainstormtraject heeft uiteindelijk geleid tot drie scenario’s: 
een woon-zorg voorziening, een hotel en het huidige concept dat is omge-
toverd tot JOINN! Deze nieuwe naam is gebaseerd op het samenbrengen 
van verschillende doelgroepen waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden die het pand te bieden heeft. Door het laagdrempelige 
karakter van het concept kan men in een ongedwongen en prettige sfeer 
vergaderen, flexwerken, overnachten en een hapje eten in het restaurant.

PROJECTORGANISATIE
Na een intensieve zoektocht zijn er diverse investeerders gevonden die 
enthousiast waren over het idee en de mogelijkheden die het biedt. “Geza-
menlijk vormen zij de projectorganisatie waarbij wij, binnen bepaalde 
kaders, de vrijheid hadden om het project tot ontwikkeling te brengen”, 
aldus Luc. Samen met hoofdaannemer Huurdeman, E-installateur Van 
de Pol Elektrotechniek en W-installateur Vossebelt is vervolgens een 
bouwteam gevormd. Om het bouwproces te kunnen laten slagen, was een 
goede samenwerking een belangrijk vereiste. Gerard Veenman, directeur 
van Bouwbedrijf Huurdeman, vertelt: “Onze uitvoerder, Chris Petrusma, 
speelde hierbij een centrale rol. Met een zeer strakke planning en een 
relatief korte bouwtijd was het zeker geen gemakkelijk project, maar de 
hardst bevochten overwinningen zijn vaak de mooiste.”

METAMORFOSE
Het pand zelf heeft, zowel aan de buiten- als binnenzijde, een enorme 
metamorfose ondergaan. Op de eerste verdieping bevinden zich alle 
gemeenschappelijke functies zoals vergaderruimtes en het restaurant. Op 

de tweede en derde verdieping zijn 25 city lofts gevestigd, elk voorzien 
van een eigen keuken. Wout: “In het gebouw hebben we industriële 
elementen gecombineerd met verfijnde details en materialen, waardoor 
een unieke en toegankelijke uitstraling is gecreëerd.”
Het gevelbeeld is door de aanpassingen enorm opgeknapt. In het midden 
van het gebouw zat een klein, onopvallend deurtje waardoor je het pand 
kon betreden. Door dit meer open te breken, is een entree ontstaan met 
een open en uitnodigend karakter. Het grote balkon boven de entree is 
bovendien een echte eye-catcher en geeft het gebouw een exclusieve 
uitstraling. 

VERTICALE GELEDINGEN
Ook de originele verticale geledingen van het pand kwamen niet helemaal 
goed uit de verf. Daarom is ervoor gekozen de buitenschil te verven in 
wit en antraciet. In samenspel met de nieuwe op maat gemaakte glazen 
balkons die aan de bestaande gevel zijn opgehangen, worden de verticale 
geledingen van het pand nu veel meer benadrukt.
Door alle bouwkundige en installatietechnische aanpassingen heeft het 
gebouw een duurzaam karakter gekregen. Zo zijn alle bestaande wanden 
aan de binnenzijde na-geïsoleerd en de ramen en kozijnen vervangen door 
aluminium puien. In plaats van een conventionele cv-installatie is gekozen 
voor een koelsysteem, een warmtepompsysteem en een zonneboiler. “Deze 
maatregelen hebben geresulteerd in een enorme energielabelsprong; een 
prestatie waar we trots op mogen zijn”, besluit Luc.    ❚

Tekst | Scripturum, Marjoleine Meppelink   Beeld | HorizonPhotoworks

Multifunctioneel en uniek concept 
in het centrum van Houten ‘HELEMAAL VAN DEZE TIJD’

Steeds vaker is Van den Pol Elektrotechniek betrokken bij de herontwikkeling van bestaand vastgoed. “Met een andere functie blijkt voor veel 
verouderde objecten een prima toekomst weggelegd”, zegt directeur Wim van den Pol. “JOINN! is daarvan een actueel voorbeeld. Een gedateerd 
kantoorpand in het hart van Houten is na jarenlange leegstand getransformeerd in een complex met ZZP-werkplekken, vergaderruimtes, horeca 
en short stay-appartementen.”

De reacties op het initiatief zijn positief. “Door de ligging pal naast het NS-station ben je binnen tien minuten in Utrecht en met veertig minuten 
in Amsterdam. Samen met het fietstransferium en de ruime parkeermogelijkheden zorgt dit voor een optimale bereikbaarheid.”

All electric
De ombouw van kantoorgebruik naar een mix van wonen, werken en horeca maakte vervanging van de bestaande installaties noodzakelijk. 
“Het was een complexe klus om alle verschillende functies goed te integreren. Op een paar uitzonderingen na is het een all electric gebouw 
geworden. Ook is veel LED-verlichting toegepast.” JOINN! werd turnkey opge-
leverd, compleet met alle apparatuur. In plaats van energielabel G heeft het 
voormalige post- en NS-kantoor nu een A++-label. “Het gebouw is technisch 
en energetisch helemaal van deze tijd én klaar voor de toekomst.”

80 jaar
Als familiebedrijf met een historie van 80 jaar staat de lange termijn centraal 
bij Van den Pol. “Bijdragen aan een nieuw perspectief voor een verouderd 
gebouw past naadloos in onze filosofie waarbij alles draait om duurzaam-
heid”, benadrukt Wim van den Pol. Daarom realiseert zijn bedrijf niet alleen 
de installaties maar maakt het als investeerder ook JOINN! mede mogelijk.

      Projectinfo

Hoewel het pand De Spoorgaard al jaren deel uitmaakte van het 
centrum van Houten, is het nu, na een spraakmakend transforma-
tieproces, pas echt gaan leven. De praktische ligging van het pand 
nodigde uit tot een dynamisch concept met een multifunctioneel 
karakter. Na intensief marktonderzoek in Houten en omgeving is 
door Luc en Wout de Wit een uniek plan uitgewerkt dat volop 
mogelijkheden biedt voor onder meer expats, forensen, ZZP’ers, 
verenigingen en bedrijven.  
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OPDRACHTGEVER Loft2Live B.V.
ONTWERP De Wit architecten
ADVIES Vidès Transformatie & Ontwikkeling
UITVOERING Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V.
INSTALLATIES  Van den Pol Elektrotechniek B.V. &  
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BOUWKOSTEN € 2.000.000 ex. BTW
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